
 

 

Dimarts 23 de setembre de 2014 

Convocatòria de premsa 

 

Convocatòria de Sessió Plenària Ordinària del Ple de la Junta de 

Veïns de l’EMD de Valldoreix 

 

Dia: 25 de setembre de 2014 

Hora: 20.00 hores. 

Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix. 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple extraordinari del dia 19 de juny de 2014,  
ple ordinari de 17 de juliol de 2014, i del ple extraordinari del dia 7 d’agost de 2014. 
 

2. Mocions i propostes presentades pels grups al ple. 
 
A) Moció del Grup CPCV de suport a la proposta impulsada per Aigua es Vida, Som 

lo que sembrem, Ecologistes en Acció i Enginyeria sense Fronteres sobre la 
qualitat de l’aigua per consum humà 

 
3. Donar compte dels Decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros, des 

del dia 1 de juliol de 2014 fins al 31 d’agost de 2014. 
 

4. Contestació de les al·legacions i aprovació de l’acord d’imposició i ordenació de 
Contribucions Especials al sector de la Capella de Sant Joan.  
 

5. Ratificació del decret de Presidència núm. 514/14 de modificació del contracte i plec 
de condicions de la concessió per la prestació del servei de transport urbà de 
viatgers. 
 

6. Donar compte del Decret de Presidència núm. 515/14 de reforç de la línia V1 del 
servei d’autobús. 
 

7. Ratificació del Decret de Presidència núm. 464/14 de modificació de crèdits núm. 



 
 

 
 

7/14. 
 

8. Ratificació del decret de Presidència 420/14 d’aprovació de l’expedient de 
contractació i plecs de clàusules del contracte de servei de manteniment de 
clavegueram municipal de Valldoreix. 
 

9. Modificació de l’article 4 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’EMD de 
Valldoreix. 
 

10. Acció de govern. 
 

11. Precs i preguntes. 
 

Per a més informació truqueu al 93.674.27.19 o al 639.125.741. Correu electrònic: 
comunicacio@valldoreix.cat. Lloc web: www.valldoreix.cat  
 
També podeu seguir-nos a través de les xarxes socials Facebook i Twitter 
 


